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RESUMO 

 

Umas das principais disciplinas para a formação do cidadão é a disciplina de física 
que nos permite compreender, intervir e participar da realidade. No entanto, é 
necessário a realização de atividades que proporcionem a relação entre teoria e 
prática. Uma das maneiras de realizar estas atividades é a utilização de 
microprocessadores e componentes elétricos e eletrônicos. Esta monografia tem 
como objetivo a elaboração de um kit que torne possível a utilização do 
microcontrolador Arduino e outros materiais de baixo custo, para o desenvolvimento 
de atividades que possibilitem a relação teórica-prática. Através de módulos é possível 
realizar diversos experimentos que utilizem apenas um microcontrolador. Neste caso 
serão criados quatro módulos que são: medidor de RPM, estação meteorológica, 
oscilador harmônico e sensor de nível de água e intensidade de chuva, utilizando 
métodos que foram pesquisados e testados. Serão apresentados os resultados que 
podem ser obtidos por cada um destes módulos e, por conseguinte, uma análise de 
seu funcionamento. 
 
Palavras-chaves: Arduino. Microcontrolador. Ensino de física. 
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ABSTRACT 

 

One of the main disciplines for citizen formation is the discipline of physics that allows 
us to understand, intervene and participate in reality, however, it is necessary to carry 
out activities that provide the relation between theory and practice. One of the ways to 
perform these activities are the use of microprocessors and electrical and electronic 
components. This monography has as objective the elaboration of a kit that makes 
possible the use of the Arduino microcontroller and other low-cost materials, for the 
development of activities that make possible the theoretical-practical relation. Through 
modules it is possible to perform several experiments that use only one microcontroller. 
In this case four modules will be created that are: RPM meter, weather station, 
harmonic oscillator and water level and rain intensity sensor, using methods that have 
been researched and tested. Will be presented the results that can be obtained for 
each of these modules, and therefore an analysis of their operation. 
 
Keywords: Arduino. Microcontroller. Physics teaching.
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A disciplina de física é de fundamental importância para a formação do cidadão 

contemporâneo, pois através dela obtemos instrumentos para compreender, intervir e 

participar da realidade, fazendo com que os jovens que concluíram o ensino médio, 

possam utilizar seus conhecimentos em física independentemente das suas futuras 

áreas profissionais e universitárias (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2020b).  

 Deste modo há a necessidade de elaborar atividades práticas onde possam ser 

realizados experimentos que concretizem os estudos teóricos, tornando a física mais 

próxima ao cotidiano. Porém em apenas 44,1% das escolas públicas há um 

laboratório de ciências (INEP, 2019). 

 Uma das maneiras de contornar esta situação, é a utilização de experimentos 

de baixo custo com o uso de microprocessadores e instrumentos de eletrônica, pois a 

utilização destes materiais permite a realização de atividades sem ambientes 

especiais para experimentação, e os deixa visíveis em equipamentos de modo que os 

alunos conseguem perceber toda a construção até a resposta final (CASTRO, 2017). 

Para Ribeiro: 

“aparelhos e montagens improvisadas, executadas com os recursos mais 

modestos laboratórios, deve ser considerada não como uma solução de 

emergência, mas ao contrário, como uma nova técnica desejável para 

desenvolver as capacidades construtivas e inventivas do estudante” 

(RIBEIRO, 1955, p.54).  

 

 Através de dispositivos como o Arduino, pode-se realizar experimentos que 

retratem a física, não apenas como uma preparação para o ensino universitário, mas, 

como uma relação entre a ciência e a sociedade, através de dispositivos que 

exemplifiquem atividades ocorridas no cotidiano dos alunos, como a medição do 

clima, a velocidade dos carros, a ativação de um portão eletrônico como na Figura 1, 

entre outros. 
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Figura 1– Acionamento de portão por RFID com Arduino 

 

Fonte: Cima(2020a). 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

  

 Para estudantes de ensino fundamental e médio já é possível encontrar 

projetos que relacionem a tecnologia com disciplinas curriculares, mas normalmente 

através de um software, tornando-se uma aplicação mais virtual que prática. Este tipo 

de tecnologia traz o interesse dos alunos, mas não atinge o objetivo de exemplificar 

de forma prática. Para atingir os conceitos determinados pelo PCN+ (Parâmetros 

Curriculares Nacionais), que são orientações educacionais providas pelo ministério da 

educação aos responsáveis pela educação, como professores e coordenadores de 

escolas, é necessário a utilização de tecnologias práticas. 

 Em uma situação em que a maioria das escolas públicas não tem um 

laboratório de ciências, e não tem dinheiro para investir em um, há a possibilidade do 

uso de microprocessadores com outros instrumentos de eletrônica, porém para se 

utilizar estes materiais é necessário o conhecimento de programação. 

  

1.2 HIPÓTESE 

  

 A solução que torna o ensino de física em algo prático é a utilização de um Kit 

didático utilizando materiais de baixo custo, como o Arduino e sensores de modo 

modular, que qualquer professor possa utiliza-lo mesmo não conhecendo 

programação, apenas ligando ou desligando os módulos e selecionando através de 
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botões os experimentos que serão realizados, conforme é ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Croqui do Dispositivo 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

 Através de uma placa principal será selecionado o módulo a ser usado, que 

conterá um display para representar fácil e rapidamente os valores que estão sendo 

obtidos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

  

 O objetivo geral é a realização de um Kit didático, que torne simples a 

reprogramação do Arduino e de sua simples utilização, com módulos como: 

a) Medidor de velocidade; 

b) Estação meteorológica; 

c) Oscilador harmônico; 

d) Sensor de nível e sensor de intensidade de chuva. 

 Para atingir este objetivo serão realizadas as ações de: investigar os recursos 

didáticos aplicados no ensino médio, selecionar as melhores funcionalidades dos 

recursos didáticos significativos, implementar um protótipo funcional modular de 

experimentos físicos e validar o protótipo em uma experimentação controlada em 

ambiente de ensino. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 Para o entendimento deste trabalho é necessário o conhecimento de algumas 

áreas de estudo, fundamentalmente sobre eletrônica e física, que serão explicados 

sucintamente nos tópicos abaixo. 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 Neste tópico serão apresentadas as referências que fundamentam esta 

pesquisa, esclarecendo os principais conceitos utilizados para o desenvolvimento do 

projeto. Os tópicos que serão descritos nesta sessão são: 

a) PCN+; 

b) Microcontrolador Arduino; 

c) Sensores. 

 

2.1.1 PCN+ 

  

 O PCN+, consiste em orientações educacionais complementares para o ensino 

médio. A proposta deste plano é de que o ensino médio não se torne apenas uma 

escolha entre a preparação para o ensino universitário ou para o exercício profissional, 

porquanto visa concluir a educação básica de forma que cada aluno estabeleça uma 

conexão entre o ensino e a vida, qualificando-o para a cidadania e capacitando-o a 

aprendizagem permanente, fazendo com que o aluno possa prosseguir tanto para 

educação universitária como o ambiente profissional (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2020b).  

 Conforme o PCN+, a física deve-se apresentar como um conjunto de 

competências que façam com que os alunos possam perceber e lidar com situações 

e fenômenos naturais e tecnológicos, e fundamentalmente compreende-los através 

dos princípios, modelos e leis (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2020b). 

 Ainda de acordo com o PCN+: 

“A presença do conhecimento de Física na escola média ganhou um novo 

sentido a partir das diretrizes apresentadas nos PCNEM. Trata-se de 

construir uma visão da Física voltada para a formação de um cidadão 

contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, 
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intervir e participar na realidade. Nesse sentido, mesmo os jovens que, após 

a conclusão do ensino médio, não venham a ter mais qualquer contato 

escolar com o conhecimento em Física, em outras instâncias profissionais ou 

universitárias, ainda terão adquirido a formação necessária para 

compreender e participar do mundo em que vivem.” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2020a, p.59). 

 

 Consequentemente, para o ensino de física se padronizar aos parâmetros do 

PCN+, é preciso que os ensinamentos teóricos se associem com a prática em 

laboratórios didáticos. Conforme o PCN+: 

 “É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de 

todo o processo de desenvolvimento das competências em Física, 

privilegiando-se o fazer, manusear, operar, agir, em diferentes formas e 

níveis. É dessa forma que se pode garantir a construção do conhecimento 

pelo próprio aluno, desenvolvendo sua curiosidade e o hábito de sempre 

indagar, evitando a aquisição do conhecimento científico como uma verdade 

estabelecida e inquestionável.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2020a, p.84). 

 

2.1.2 Microcontrolador Arduino 

 

 O Arduino consiste em dois componentes: uma placa de prototipagem onde 

será montado a parte de hardware do projeto, e a plataforma IDE (Integrated 

Development Environment - Ambiente de desenvolvimento integrado). onde é 

realizado a programação do software baseado na linguagem C/C++, que controlará 

os componentes ligados à placa, desta forma é possível realizar diversas operações, 

como: aquisição e leitura de dados, controle de motores, cilindros entre outros. 

 Além disso há 3 placas que normalmente são utilizadas em projetos que são: 

Arduino Uno, Arduino Nano e a Arduino Mega. A Figura 3 representa um dos modelos 

do microcontrolador Arduino. 
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Figura 3 – Placa de desenvolvimento Arduino Nano 

 

Fonte: Arduino(2020b). 

 

 A placa Arduino é uma das melhores escolhas para protótipos pois é de baixo-

custo, fácil programação, e sua IDE é de acesso livre. Conforme McRoberts: 

“A maior vantagem do Arduino sobre outras plataformas de desenvolvimento 

de microcontroladores é a facilidade de sua utilização; pessoas que não são 

da área técnica podem, rapidamente, aprender o básico e criar seus próprios 

projetos em um intervalo de tempo relativamente curto.” (McROBERTS, 2011, 

p.20). 

 

  A IDE permite a realização de Softwares, que são na verdade instruções que 

serão enviadas à placa Arduino, que executará essas instruções interagindo com os 

componentes conectados, e além disso há também um monitor serial que pode ser 

utilizado para visualizar as variáveis que estão sendo medidas ou até mesmo para 

enviar algum comando ou informação que será transmitida para a placa. 

 Para a ligação e montagem de circuitos na placa Arduino é necessário o 

conhecimento de como funcionam as entradas e saídas. As entradas são 

responsáveis por receberem dados, como exemplo, os sensores são instrumentos de 

entrada de dados, pois eles realizam a medição de grandezas e as transmitem ao 

Arduino, já as saídas são responsáveis por transmitir valores de tensão a outros 

dispositivos como exemplo motores ou cilindros. 

 As placas Arduino possuem entradas e saídas digitais e entradas analógicas. 

As entradas e saídas digitais tem apenas dois estados 0 e 1, ou ligado e desligado. 

Já as analógicas, como as que serão utilizadas neste projeto para a leitura de 

sensores, podem variar de 0V a 5V. 

  Neste projeto será utilizado a placa de desenvolvimento Arduino Mega 2560, 

pois ela tem mais pinos que as outras placas. Na Tabela 1 é mostrada a diferença 

entre a Arduino Mega e a Arduino Uno: 
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Tabela 1 – Especificações da placa Arduino Mega 2560 e Arduino Uno 

Especificações Mega Uno 

Microcontrolador Atmega 2560 ATmega328 

Tensão operacional 5V 5V 

Tensão de entrada em corrente 
contínua (recomendada) 

7 – 12V 7 – 12V 

Tensão de entrada em corrente 
contínua (Limites) 

6 – 20V 6-20V 

Pinos E/S digitais 54 (com 15 saídas 
PWM) 

14 (com 6 saídas PWM) 

Pinos de entrada analógica 16 6 

Fonte: Arduino(2020a, 2020c). 

 

2.1.3 Sensores 

  

 Neste tópico será explicado o funcionamento dos sensores que estão 

presentes neste trabalho, que são: Sensor de velocidade encoder, o sensor de 

pressão atmosférica BMP280, o sensor de temperatura AM2302, o sensor LDR de 

luminosidade, o sensor ultrassônico e o sensor óptico reflexivo para medição de 

distancias, e os sensores de nível e intensidade de chuva. 

 O sensor de velocidade encoder representado na Figura 4, possui 4 pinos, 

sendo 2 de alimentação, uma saída digital e uma saída analógica, ele funciona através 

de um optointerruptor MOCH22A que possui um LED infravermelho em um dos lados, 

e um fototransinstor no outro. Quando o feixe é interrompido, o sensor envia um sinal 

digital 1, caso contrário continua 0. 

 

Figura 4 – Sensor de velocidade 

 

Fonte: (Arduino e cia, 2016a). 

 

 Utilizando um disco encoder acoplado a um motor é possível medir a 

velocidade desse motor, através da leitura das ranhuras que o disco tem conforme 
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mostra a Figura 5. 

 

Figura 5 – Disco e sensor montados 

 

 Fonte: (Arduino e cia, 2016a). 

 

 O sensor de pressão atmosférica BMP280 representado na Figura 6, possui 6 

pinos, sendo 2 de alimentação e 4 de interface, funciona através da piezoresistividade. 

Os materiais que são piezo resistivos possuem o fator Gauge, que consiste na 

alteração da resistência elétrica de um material quando sobre ele é aplicada uma 

determinada tensão mecânica, além disso a temperatura também pode influenciar no 

fator Gauge, e através dessa mudança de resistência do material pode-se medir a 

pressão atmosférica, temperatura ou até mesmo altitude. 

 

Figura 6 – BMP 280 

 

Fonte: Felipeflop(2020). 

 

 Através do sensor AM2302 é possível medir temperatura e umidade, ele 

contém 4 pinos sendo 2 de alimentação, um pino de dado e um pino livre conforme é 

ilustrado na Figura 7, e internamente possui um sensor de umidade capacitivo, um 

termistor para medir a temperatura do ar e um microprocessador. O sensor de 

umidade é constituído por duas placas metálicas separada por um material dielétrico, 

conforme as moléculas de água são absorvidas pelo material sua constante dielétrica 
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aumenta, já o termistor trata-se de materiais semicondutores que são sensíveis a 

temperatura, ou seja, conforme a temperatura variar, a resistência elétrica do material 

também irá variar, utilizando o mesmo princípio que a piezoresistividade, mas através 

apenas da temperatura. 

 

Figura 7 – Sensor AM2302 

 

Fonte: Arduino e cia(2016b). 

 

 O sensor de luminosidade LDR representado na Figura 8, tem 2 pinos, onde 

será ligado um na alimentação e outro em alguma entrada analógica, ele também 

muda sua resistência elétrica, porém através da intensidade luminosa. 

 

Figura 8 – LDR 

 

Fonte: Eletrogate(2020). 

  

 O sensor ultrassônico tem 4 pinos sendo 2 de alimentação, um para o Trigger 

e um para o Echo que funcionam como emissor e receptor, é emitido um sinal 

ultrassônico dele, e pelo tempo que leva para voltar para ele é calculado a distância 

que está do objeto como mostra a Figura 9.  
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Figura 9 – Sensor ultrassônico 

 

Fonte: Thomsen(2011). 

 

 O sensor óptico reflexivo é formado por dois componentes, um LED 

infravermelho e um fototransistor que são separados por uma divisória, e quando um 

objeto se aproxima deste sensor, a luz infravermelha do sensor é refletida para o 

fototransistor como é demonstrado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Sensor óptico reflexivo 

 

Fonte: Arduino e cia(2020). 

 

 O sensor de nível representado na Figura 11, e o sensor de intensidade de 

chuva funcionam através do fechamento do circuito entre as linhas do sensor, ou seja, 

quando o nível de água ou gotas de água, atingir um determinado ponto e uma parte 

do sensor, é enviado um sinal analógico ou digital para o microprocessador 

informando a quantidade submersa ou a precipitação de chuva. 
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Figura 11 – Sensor de nível em recipiente 

 

Fonte: Cima(2019b). 

 

2.2 PESQUISAS RELACIONADAS 

  

 Neste tópico serão relatadas pesquisas que contribuíram para o 

desenvolvimento deste trabalho. Silva (2019) e Castro (2017), realizaram trabalhos 

semelhantes utilizando a abordagem do ensino de física através do uso de Arduino 

que serão apresentados a seguir. 

 

2.2.1 O uso do Arduino e do Processing no ensino de física 

 

 O trabalho O uso do Arduino e do Processing no ensino de física propõe a 

utilização das plataformas Arduino e Processing para desenvolver experimentos de 

baixo custo, sendo propostos três objetos educacionais: Oscilador harmônico, estação 

meteorológica, analogia funcional de um acelerador de partículas e através destes, 

várias atividades utilizando-os. Através da plataforma Processing demonstrada na 

Figura 12, foram realizadas diversas interfaces que mostram de forma clara os dados 

obtidos pelo Arduino, tornando didático e visível o funcionamento destes 

experimentos. 
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Figura 12 – Interface da estação meteorológica 

 

Fonte: Castro(2017). 

 

 Através desta dissertação o mestrando Luis Henrique Monteiro de Castro, 

construiu os objetos educacionais juntamente com alunos, de forma que exigiu deles, 

soluções para lidar com situações tanto acadêmicas quanto do cotidiano, assim 

desenvolvendo a criatividade e interesse dos alunos para com os instrumentos 

educacionais de física, e através dessa iniciativa, desenvolver um modo 

economicamente viável para as ausências e deficiências dos laboratórios de física em 

escolas públicas (CASTRO, 2017). 

  

2.2.2 Experimento com Arduino nas aulas de física 

 

 O trabalho Experimento com Arduino nas aulas de física também visa a 

utilização da plataforma Arduino para o desenvolvimento de experimentos, como: 

queda livre, pêndulo simples e sistema massa mola, como é mostrado na Figura 13, 

onde são muito utilizados em aulas de física, sendo que através destes, pode-se tornar 

aulas de física dinâmicas e interativas, fazendo do aluno o foco do processo de ensino-

aprendizagem (SILVA, 2019). 
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Figura 13 – Experimento com pêndulo 

 

Fonte: Silva(2019). 

 

  Quando o trabalho citado foi experimentado, foram realizadas atividades com 

alunos iniciantes do curso de Ciência e Tecnologia, da UFERSA, campus Mossoró – 

RN, onde foi realizado uma pesquisa com os participantes que demonstrou 

positividade em relação aos experimentos, com 95% dos discentes concordando que 

houve diferença na forma de observar o conteúdo como parte do processo de 

aprendizado (SILVA, 2019). 
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3 METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho trata-se de um estudo prático e teórico, onde será 

construído um dispositivo com o objetivo de exemplificar tarefas diárias, através do 

Arduino, para o ensino de física. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

  

 A pesquisa neste trabalho foi de caráter qualitativo pois o intuito do trabalho é 

de compreender os fenômenos físicos através de um experimento individual e seus 

resultados; é de caráter experimental pois trata-se de uma pesquisa científica, onde 

serão pesquisados conceitos para assim construir um projeto baseados nas leis, 

regras e teoremas estudados; e também descritivo pois se trata de um trabalho que 

mostrará todo o seu desenvolvimento e resultados perante o experimento realizado, 

através de coleta de dados, análise e interpretação. 

 

3.2 UNIVERSO DE ABRANGÊNCIA DA PESQUISA 

 

 O universo de pesquisa utilizado para a base do trabalho é o ambiente 

estudantil, onde não haverá muitos fatores que comprometam o funcionamento do 

dispositivo. Utilizando este universo pode-se definir que o público alvo desta pesquisa 

são os professores e alunos de física. 

 

3.3 MÉTODO APLICADO 

 

O método que será aplicado consiste primeiramente na análise de trabalhos já 

realizados na área de ensino de física, e posteriormente na construção dos 

dispositivos, com base nos trabalhos já analisados, e sua adaptação para módulos 

que possibilitem a reprogramação de maneira simples, conforme é demonstrado no 

fluxograma da Figura 14.  
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Figura 14 – Fluxograma do método aplicado. 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

 Será realizada a construção dos seguintes dispositivos: Medidor de Velocidade 

por RPM, Estação meteorológica, oscilador harmônico com integração do Plotter 

Serial do Arduino, e sensor de nível e intensidade de chuva. Estes dispositivos serão 

criados visando o universo estudantil, buscando ser dinâmico para incentivar a 

criatividade e o interesse dos alunos. Para cada dispositivo citado a cima, será 

realizada uma montagem em uma placa de prototipagem, de modo que será divido 

em módulos fechados, e através da Placa Arduino será escolhido o modo de operação 

do sistema, sendo que os dados obtidos pelos módulos serão representados em uma 

IHM (Interface Homem-Máquina). Na Figura 15 é demonstrado o diagrama de blocos 

representando o funcionamento do projeto. 

 

Figura 15 – Diagrama de blocos do funcionamento do projeto 

PLACA 
PRINCIPAL

MÓDULOS SENSORES DADOS IHM

 

Fonte: Autor(2020). 
 

 Para a construção do módulo de Medidor de velocidade por RPM serão 

utilizados os seguintes materiais: Motor 3-6, disco para encoder e um sensor de 

velocidade representado na Figura 16. 
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Figura 16 - Sensor de velocidade 

 

        Fonte: Arduino e Cia(2020). 

 

 Além destes materiais será utilizado um circuito integrado L293D para a 

utilização do PWM (Pulse Width Modulation), que consiste em uma técnica usada para 

gerar sinais analógicos através de dispositivos digitais, assim podendo controlar, não 

apenas o estado ligado e desligado, como também posição ou velocidade. A Figura 

17 demostra fisicamente este Circuito. 

 

Figura 17 – Circuito ponte H L293D 

 

Fonte: Arduino e cia(2014). 

 

 Este módulo tem a finalidade de mostrar como é realizada a medição de 

velocidade em RPM (Rotações Por Minuto) e sua relação com o PWM. Através de um 

potenciômetro será incrementado ou decrementado o PWM, fazendo assim com que 

a velocidade do motor aumente ou diminua respectivamente. A montagem será 

baseada na Figura 18: 
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Figura 18 – Esquema de montagem do módulo de velocidade 

 
Fonte: Arduino e cia(2014). 

 A estação meteorológica medirá diversas grandezas, como: pressão 

atmosférica, temperatura, umidade e luminosidade. Para isso será utilizado: o sensor 

BMP280 para a medição de pressão atmosférica e temperatura, o sensor AM2302 

que irá realizar a medição de umidade e temperatura, e o sensor LDR que será 

utilizado para a medição de luminosidade além de um LED para sinalização da 

luminosidade. A montagem será baseada no trabalho de Castro(2017) conforme 

Figura 19. 

 

Figura 19 – Esquema de montagem da estação meteorológica 

 

Fonte: Castro(2017). 

 

 O experimento oscilador harmônico é composto apenas por duas réguas 

presas em uma das suas extremidades e dois sensores, um ultrassônico e um óptico 

reflexivo. Neste módulo será utilizado o Plotter Serial para receber os dados 

transmitidos pelos sensores e deste modo construir o gráfico do movimento 

oscilatório, também será estudada a diferença entre o uso dos sensores. O movimento 

oscilatório que será aplicado na régua é representado na Figura 20. 
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Figura 20 – Movimento oscilatório da régua 

 

Fonte: Adaptada de Áudio Escola(2011). 

 

 

 A montagem deste módulo será baseada na Figura 21: 

 

Figura 21 – Esquema de montagem do oscilador 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

 O último módulo se trata de um sensor de nível e sensor de chuva, onde serão 

utilizados dois sensores, um para medição de nível como na Figura 22:  
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Figura 22 – Sensor de nível de água 

 

Fonte: Oliveira(2019). 

 

 A montagem do sensor de nível será baseada no esquema da Figura 23. 

 

Figura 23 – Esquema de montagem do sensor de nível 

 

Fonte: Oliveira(2019). 

 

 O outro sensor trata-se de um detector de chuva que também mede a sua 

intensidade, representado na Figura 24: 
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Figura 24 – Sensor de intensidade de chuva 

 

Fonte: Oliveira(2019). 

  

 O esquema para montagem do sensor de chuva é representado na Figura 25. 

Figura 25 – Esquema de montagem do sensor de intensidade de chuva 

 

Fonte: Oliveira(2019). 
 

 Além destes módulos, há a placa principal, que contém a placa Arduino que irá 

realizar toda o processamento para obtenção de dados e a escolha entre os módulos, 

um display 128 x 64 onde serão mostrados os dados em tempo real conforme o 

módulo que está sendo utilizado.  
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4 RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão relatados os resultados do projeto, de modo que será 

primeiramente apresentado a forma de montagem de cada módulo e seus respectivos 

resultados, posteriormente será mostrado o menu realizado para facilitar a 

visualização dos dados. 

 

4.1 MEDIDOR DE VELOCIDADE 

 

 O medidor de velocidade foi montado em uma placa de prototipagem, onde foi 

fixado o circuito integrado l293d, um botão, um potenciômetro e o sensor de 

velocidade, além disso foi criado um suporte para fixar o motor de modo que o disco 

encoder fique entre o optointerruptor. Como mostra a Figura 26 com o medidor de 

velocidade. 

 

Figura 26 – Medidor de velocidade 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

 Para a obtenção de resultados foi criado uma rotina para receber o valor do 

PWM enviado para o motor e sua respectiva RPM, imprimindo seus valores no monitor 

serial da IDE do Arduino. Como comprova no monitor serial na Figura 27. 
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Figura 27 – Monitor serial 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

 Executadas 5 medições de PWM, se verifica 5 valores de RPM para cada 

medição, com o motor girando em sentido horário os dados estão representados na 

Tabela 2:  

 

Tabela 2 – Medição de PWM e RPM em sentido horário 

PWM RPM 1 RPM 2 RPM 3 RPM 4 RPM 5 

160 390 402 396 411 408 

167 420 414 426 423 426 

196 435 456 447 438 441 

200 462 471 456 465 471 

254 510 492 498 504 522 

Fonte: Autor (2020). 

 

 Também é executada a mesma medição, mas com o motor girando em sentido 

anti-horário, os dados estão representados na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Medição de PWM e RPM em sentido anti-horário 

PWM RPM 1 RPM 2 RPM 3 RPM 4 RPM 5 

160 390 390 402 399 393 

167 414 411 417 423 405 

196 441 444 450 432 438 

200 450 435 450 441 447 

254 498 498 489 504 501 

Fonte: Autor(2020). 
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4.2 ESTAÇÃO METEOROLÓGICA 

 

 A estação meteorológica foi montada em uma placa de prototipagem com todos 

os sensores, para as medições essa matriz de contatos ficou em locais ao ar livre para 

a comparação com os dados de outras estações meteorológicas, como é 

demonstrado na Figura 28. 

 

Figura 28 – Estação meteorológica 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

 Para a obtenção dos valores lidos pelos sensores foi utilizado o monitor serial 

do Arduino, onde foi obtida a leitura de temperatura de dois sensores, a pressão 

atmosférica, a umidade do ar, e o valor lido pelo sensor LDR. Como comprova no 

monitor serial na Figura 29. 
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Figura 29 – Dados obtidos da estação meteorológica 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

 A Tabela 4 mostra os resultados obtidos pela estação meteorológica do Arduino 

em relação aos resultados de The Weather Company(2020), coletados no dia 

27/07/20 as 15:10. 

 

Tabela 4 – Dados obtidos pela estação Arduino e site Weather.com 

Dados Estação Arduino Site Weather.com 

Temperatura 20,65ºC e 20ºC 20ºC 

Pressão Atmosférica 1.013,61 hPa 1015,2 hPa 

Umidade 80,4% 79% 

Fonte: Autor(2020). 

 

4.3 OSCILADOR HARMÔNICO 

 

 Para a montagem final do oscilador harmônico, foi montado uma base de 

madeira para a fixação dos sensores, e uma base mais elevada para a fixação da 

ponta fixa das réguas, além disso, uma das réguas foi enrolada por papel para facilitar 

a obtenção de dados pelo sensor óptico reflexivo como é demonstrado na Figura 30. 
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Figura 30 – Oscilador harmônico 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

Para a obtenção dos gráficos foi utilizado o Plotter serial da IDE do Arduino, 

onde foi realizado 3 amostragens para cada sensor, os gráficos obtidos pelo sensor 

óptico reflexivos estão representados na Figura 31. 

 

Figura 31 – Gráficos do sensor óptico reflexivo 

 

Fonte: Autor(2020). 
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Os gráficos obtidos pelo sensor ultrassônico estão representados na Figura 32. 

 

Figura 32 – Gráficos do sensor ultrassônico 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

4.4 SENSOR DE NÍVEL E SENSOR DE INTENSIDADE DE CHUVA 

 

O sensor de nível e o sensor de intensidade de chuva foram montados em um 

recipiente com capacidade de 400 ml, de modo que a água possa ser reutilizada para 

os 2 sensores, como é demonstrado na Figura 33.  
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Figura 33 – Modulo de nível e chuva 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

O sensor de nível recebe valores analógicos, que possibilitam a medição do 

nível conforme o valor lido e o recipiente que está fixado. Neste trabalho foram 

adicionados dois estados: recipiente cheio, que será apresentado quando o valor 

analógico do sensor atingir um valor acima de 300, e recipiente não está cheio 

enquanto este valor não é atingido. Já o sensor de intensidade de chuva tem três 

estados: dois estados digitais que demonstram se está chovendo ou não está 

chovendo, e um estado analógico que demonstra a intensidade da chuva. Para 

demonstrar os estados dos sensores foi utilizado o monitor serial, que na Figura 34 

pode-se ver a demonstração do sensor de nível quando é atingido o seu máximo. 

 

Figura 34 – Monitor de nível 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

Para o sensor de intensidade de chuva o monitor demonstra o estado digital, 
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que por sua vez representa se está chovendo ou se está sem chuva, e também o 

estado analógico, que demonstra um atuador que irá fechar ou abrir as janelas, 

conforme a intensidade da chuva, como é mostrado na Figura 35. 

 

Figura 35 – Monitor de intensidade de chuva 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

4.5 DISPLAY GRÁFICO E CONTROLE 

 

 Foi desenvolvido também junto a placa principal um display OLED e um 

controle, para selecionar o módulo que será utilizado, além de representar as 

informações demonstradas no monitor serial e facilitar o uso do kit, o display e controle 

estão representados na Figura 36. 

 

Figura 36 – Display e controle. 

 

Fonte: Autor(2020). 
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5 ANÁLISE 

 

Nesta seção serão abordadas as diferenças e semelhanças entre os resultados 

esperados e resultados obtidos, além de uma análise do funcionamento dos módulos, 

e uma análise das ferramentas de controle. 

 

5.1 RESULTADOS ESPERADOS E OBTIDOS 

 

Os resultados esperados para o desenvolvimento de uma solução que torne o 

ensino de física prático, visando a facilidade e versatilidade, são a utilização de 

ferramentas que possam interagir com os alunos de modo a mostrar algo relacionado 

ao cotidiano, portanto a utilização do kit didático demonstrado neste trabalho satisfaz 

completamente estes requisitos, conforme é representado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Resultados esperados e obtidos 

Resultados 
esperados 

Resultados obtidos 

Solução prática para 
ensino 

Todos os módulos necessitem da prática 
para seu funcionamento  

Facilidade Foi desenvolvido um controle e display 
gráfico para navegação entre os módulos 

Versatilidade O kit contém quatro módulos com 
funcionamentos totalmente distintos 

Relação ao cotidiano Para cada módulo o aluno consegue 
relacionar a atividades de seu dia-a-dia  

Fonte: Autor(2020). 

 

5.2 ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DOS MÓDULOS 

 

 Cada módulo deste projeto tem uma característica que difere dos outros, neste 

tópico será apresentado a funcionalidade de cada um e sua respectiva relação ao 

cotidiano do aluno. 

 Através do medidor de RPM obtém-se dois valores: PWM e RPM. Ao selecionar 

este módulo, é exibido as informações no display gráfico conforme Figura 37. 
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Figura 37 – Display do Medidor de RPM 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

 Ao pressionar o botão localizado no módulo o motor é acionado, através do 

potenciômetro, também localizado no módulo, é possível regular o valor de PWM 

enviado ao motor entre os valores de 160 a 254. 

 Conforme os dados obtidos pela Tabela 3, é possível obter uma média de RPM 

e suas máximas variações para um sentido anti-horário, com relação a PWM utilizada 

no momento, estes dados estão representados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Média e variações máximas da RPM 

PWM Média da 
RPM 

Variação máxima 
da RPM 

160 394,8 7,2 

167 414 9 

196 441 9 

200 444,6 9,6 

254 498 9 

Fonte: Autor(2020). 

 

Com os valores obtidos na Tabela 6, é possível confirmar que o módulo 

responde bem aos valores de PWM, sendo que no máximo variou 9,6 rotações de sua 

média calculada. Este módulo pode ser facilmente relacionado com o visor de conta-
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giros de um carro, rotações de polias ou a rotação de um torno mecânico. 

A estação meteorológica envia os dados de temperatura, umidade e pressão 

atmosférica, pelo display gráfico como é demonstrado na Figura 38, e conforme a 

luminosidade do ambiente um LED vermelho é ligado. 

 

Figura 38 - Display da estação meteorológica 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

 Pelo que se pode verificar dos dados da Tabela 4, a estação meteorológica do 

Arduino, representa valores extremamente parecidos aos obtidos por estações 

meteorológicas reais, e além disso através do sensor de luminosidade pode-se 

compreender o funcionamento de uma fotocélula. 

 Para o funcionamento do oscilador harmônico, é necessário a escolha do 

sensor que será utilizado, que é realizado pelo próprio controle do kit, e além disso, a 

placa deve ser ligada pelo seu cabo USB a algum computador com a Arduino IDE 

para a plotagem do gráfico. A Figura 39 demonstra o menu de escolha entre sensores. 
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Figura 39 - Display do oscilador harmônico 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

 As Figuras 31 e 32, demonstram que a proposta do sensor óptico-reflexivo para 

a obtenção da oscilação da régua é superior que a obtida pelo sensor ultrassônico, já 

que sua resposta tem menos ruído. As oscilações que podem ser visualizadas no 

gráfico estão presentes em diversas atividades de física, como em um sistema massa-

mola, um pêndulo, uma lâmina vibrante, e até mesmo fora da física, como um bungee 

jumping, ou a espécie de algas Oscillatoria, que realizam este mesmo movimento. 

 O módulo de nível de água e intensidade de chuva funcionam através do 

contato da água com o circuito dos sensores, no display gráfico é representado se 

está chovendo no momento, se o nível de água está completo ou incompleto, e 

conforme a intensidade da chuva é representado o estado de janelas fechadas ou 

abertas, sendo confirmado pela Figura 40.  

 

Figura 40 – Display do módulo de nível de água e intensidade de chuva 

 
Fonte: Autor(2020). 
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Este módulo pode demonstrar como é realizado o controle de nível de uma 

substância ou até mesmo como funciona uma automação residencial. 

 

5.3 ANÁLISE DAS FERRAMENTAS DE CONTROLE 

  

 Para garantir a facilidade de utilização, o projeto completo foi montado de 

maneira que não há a necessidade de nenhuma remontagem de módulo, como é 

comprovado pela Figura 41. 

 

Figura 41 – Projeto completo 

 

Fonte: Autor(2020). 

 

Além disso, há o controle no qual é possível realizar a escolha do módulo a ser 

utilizado, assim como há a opção de sair deste módulo e voltar para o menu principal. 

Na Figura 42 são representados o controle e o menu principal. 

 

Figura 42 – Controle e menu principal 

 
Fonte: Autor(2020). 
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Para a navegação do menu é necessário as seguintes informações: 
 

 -O botão anterior tem a função de subir um nível no menu de seleção, ao menos 

que esteja na primeira opção, que neste caso irá para o último item do menu;  

-O botão próximo tem a função de descer um nível no menu de seleção, ao 

menos que esteja na última opção, que neste caso irá para o primeiro item do menu; 

-O botão selecionar tem a função de escolher o módulo selecionado; 

-O botão voltar tem a função de retornar ao menu independentemente do 

módulo sendo utilizado. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 A hipótese da utilização de um kit didático utilizando Arduino para tornar o 

ensino prático se confirmou, pois o kit demonstrou que consegue relacionar as 

atividades de seus módulos a situações do cotidiano, assim atingindo as orientações 

educacionais previstas pelo PCN+, não necessita de um ambiente especial para 

ensaios pois foi testado em um ambiente não controlado, e por se tratar de materiais 

de baixo custo que ao total não custaram mais de R$400, não necessita de um grande 

investimento para ser implementado em escolas. 

Em um ambiente educacional de nível médio, muito dos professores não tem 

acesso a linguagens de programação, por não fazer parte da formação acadêmica 

dos docentes, porém este kit consegue ser implementando mesmo assim, por conter 

uma interface amigável, onde é utilizado apenas um controle para sua navegação e 

além disso, não é necessário realizar nenhuma montagem anteriormente para o 

funcionamento dos módulos, sendo assim, não é necessário nenhum conhecimento 

de programação, elétrica ou eletrônica, da pessoa que irá utiliza-lo. 

Para a realização deste trabalho foram utilizados conhecimentos de diversas 

áreas do curso superior de tecnologia em automação industrial, tendo como principais 

áreas: física, circuitos elétricos, eletrônica digital, microprocessadores, entre outras. 

Este trabalho focou majoritariamente na disciplina de física, porém para 

trabalhos futuros sugere-se o desenvolvimento de módulos que possam ser utilizados 

nas outras áreas de conhecimento, de modo que esse kit possa fazer parte do 

aprendizado de diversas maneiras pela sua versatilidade. Outra sugestão é a 

programação de uma interface em que possa ser realizado a plotagem de gráficos. 
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